
ФЕДОР ПАВЛОВ Д Р А М А Т У Р Г И И Е Н  
САНАРЛАХ ТЫТАМЁ

Урӑх тӗслӗ кулӑш па — сатирӑпа мар, ытларах юморпа, 
ҫемҫе кулӑш иа ҫӗкленет ку вӑхӑтра ҫам рӑк  драм атург  Федор 
П авлов (1892— 1931). Чёмпӗрти чӑваш шкулӗнчен вӗренсе 
тухнӑ хыҫҫӑн ялти шкулсенче учитель ӗҫӗнче вӑй хунӑскере, 
ӑна революцп хыҫҫӑн халӑх  судйине суйлаҫҫӗ. Ҫак сӑпайлӑ 
та тӗрлӗ енлӗ искусство ӑстн — поэт-лирпк, драматург, музы
кант, ҫёнӗ юрӑ-кӗвӗ х ай ласа  чӑваш  совет музыкнн никӗсне 
хунӑскер, пултаруллӑ организатор та пулнӑ. Темнҫе ҫул 
хушши вӑл Ш упаш кар уесӗнче, унтан Ч ӑваш  автономн обла- 
ҫӗнче ҫутлӑхпа музыка ӗҫне йӗркелесе ертсе пынӑ. Совет 
влаҫён малтанхи ҫулӗсенчех Ф. П авлов «Сутра» (1918— 1919) 
комеднпе палӑрать. Ана театрсем те, ял сценнсем те хапӑл- 
л аса  йышӑнаҫҫӗ.

Мӗнре-шн ҫак комедии принциплӑ ҫӗнӗлӗхӗ, эстетикӑлла 
хакӗ? М алтанхи чӑваш совет драматургёсем пекех, Ф. П а в 
лов халӑхӑн  кулленхн пурнӑҫне, йӑлисене, тӗрлӗ йышши ҫын- 
нисене туллин те уҫӑмлӑн  5'керсе пама юратать. М. Акимов- 
Аруй, Н. Ефремов, Г. Тал-М ӑрса майлах, вӑл тата  кивӗ чӑ- 
ваш ялӗн пурнӑҫне ҫав вӑхӑтри нсторнлле сам ана паллисем- 
пе ҫы хӑнтарса уҫса пама тӑрӑш ать.

Анчах ку ҫыравҫӑ ыттнсем пек уҫӑ публицист та, ӑса тӳр- 
рӗн вӗрентекен те мар. Вӑл объективлӑ сӑнавҫӑ, ҫав хушӑрах 
тарӑн  лирик та. Хӑйӗн геройӗсем ҫнне вӑл, аш ш ӗ-амӑш ӗ пек, 
чунтан ӑнланса, пӑш ӑрханса та  кулянса пӑхать. Вӗсене час- 
часах ҫемҫе кулӑш па ҫупӑрлать. Ҫ авна пула этеме нумай 
енлӗн уҫса парать, ӑна аталан ура  курма вӗрентет. Кашнн 
ҫ ы н — кӑткӑс тӗнче-ҫке. Унра ҫутҫанталӑкӑн  вӑйлӑ инстинк- 
чӗсем те, общество пурнӑҫӗн пысӑк внтӗмӗ те, индивидӑн хӑ- 
йӗн ӑс-хакӑлӗие чун хавалӗ те хнрӗҫӳллӗ пӗтӗҫсе тӑраҫҫӗ. 
Революцн хыҫҫӑи этеме класс субъекчӗ пек ҫеҫ пӗр енлӗн 
ӑнлантарасси , политика кӗрешӗвӗ интересӗсем енчен ҫеҫ пӑ- 
хса хакласси  те сар ӑл а  пуҫланӑ. Ф. П авлов  вара  пачах урӑх- 
ла, уйрӑм ҫын хӑйевӗрлӗхне, унӑн шалтн тӗнчнне курма тӑ- 
рӑш ать.
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Ку тӗлӗшрен Ф. П авлов революцичченхи классик-гума
нист К. Иванов йӗрӗпе пырать. Анчах реалистла тнпизаци 
енёпе унран маларах  та каять. «Нарспи» поэмӑра геройсене 
(Михетерпе юмӑҫ сӑнарӗсемсӗр пуҫне) ы тларах автор идеа- 
лӗпе виҫсе. е идеала ҫывӑх, е пачах хирӗҫле сӑнласа  панӑ 
пулсан, Ф. П авлов хӑйӗн сӑнарӗсене объективлӑ типизаци 
йӗркнпе ӑсталать. Ф. Энгельс сӑмахӗпе каласан , «ндеалли 
хыҫҫӑн кайса' реалнстлине манса хӑварм асть»11.

Кунаш кал сӑнарлӑх  екки (стнлё) пире А. П. Чеховӑн ҫы- 
рас ӑсталӑхне аса илтерет. Ку вӑл ун евӗр хӑтланнн мар, 
тнпологилле пӗрьевӗрлӗх. Ҫ акӑ  вӑл чӑваш  писателӗн пӗтӗм 
шалтн сӑн-еӑпатӗнче палӑрать  — ырӑ кӑмӑлӗпе сӑпайлӑхӗн- 
че, хӑйне ҫирӗп тытма пӗлнипе пысӑк культуринче, сайра  тӗл 
пулакан  вӑйлӑ талантӗнче. Ф. П авлов — чӑн-чӑн сӑмах ӑсти 
те: вӑл  калаҫу  виҫнне, ун янравне, сӑмах «тутине», «шӑршн- 
не» те лай ӑх  туять. Унӑн поэтикннче «хӗветӗр-павловӑнни» 
уҫӑм лӑ  палӑрать.

* * *

«Сутра» комеди чӑваш ҫыннин килти пурнӑҫне пирӗн куҫ 
умне мӗнле пур, ҫавӑн иек, пётём материлле вак-тӗвекӗпе 
кӑлар са  тӑратать . Хресченсен кулленхи ӗҫӗ-хӗлӗ, йӑли-тыт- 
калар ӑш ӗ кунта ал ӑ  тупанӗ ҫинчи пек уҫҫӑн курӑнаҫҫӗ. Сцена 
ҫине халӑхӑн  тӗрлӗ йышшн ҫыннисем пӗтӗм нуши-ыйтӑвӗпе, 
ҫитменлёхӗпе, вёри кӑмӑлӗпе, характерӗн  ҫыххи-тӗввнпе тӑ- 
вӑнса тухнӑ. Ҫав вӑхӑтрах, сю жета йӗркелеме пӗлнӗрен, ҫын- 
сен вак-тӗвек калаҫӑвӗ, харкаш ӑвӗ  витӗр автор ндеалӗн ҫу- 
тн шурӑмпуҫ пек тӗлкӗшме тытӑнать. Вӑл ҫынсен тӳрккеслен- 
нӗ, хытнӑ кӑмӑлне, усал йӑли-халине ҫутлӑхпа культура ша- 
йӗнчен пӑхса хаклам а  вёрентет. Ахальтен мар комеди умкар- 
тиех — сута пынӑ ҫынсен кӑЛаҫӑвне уҫса панӑ прологах — 
халӑхӑн  нуши-ёмётне, татса  памалли  ыйтӑвӗсене туллиех кӑ- 
л ар са  тӑратать .

Чӑваш  хресченнс лӑп кӑ  та йӑваш  теҫҫӗ. В ӑл ҫынна юра- 
ма, пӑхӑнма ю ратать  нмёш. Kv сӑмах чӑнлӑхӑн  пӗр енё ҫеҫ 
мар-шп? Акӑ Ф. П авлов урӑхларах  сцена сӑнласа  парать. 
В ӑл пролограх йёркесёр те усаллӑн  ш авлакан  чӑваш  ял ха- 
лӑхӗпе  паллаш тарать . K v — 1917 ҫ. февральтн революци 
хыҫҫӑн «хаччаланнӑ», пӑсӑлса кайнӑ ҫынсен анархилле мас- 
с и .

«Сутсӑр с а м а н а — тӑварсӑр ҫӑкӑр вал.
— Самана мар — салаканӑк...

Аи янтра. тёнче ухмаххи! Мёскер пелкетсн? Халӗ мӗскер шатри 
сучӗ. «народное право» вӗт!

— „.М ана сут кирлӗ мар. Эпӗ сутсар та пурӑнатӑп. Иӳҫҫине пӗтерчӗҫ— 
ҫавӑ кансёр...

— М-ма? Унтан-кунтан аптарамастпӑр-ёҫке... Хам патна пыр. «Кӑва- 
кальне» сакарвуниӑпа парап-ӗҫке...»

11 К ЛАаркс н Ф. Энгельс об искусстве: В 2 т. Т. 1. М., 1957. С. 31.
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Унтан вара ял ҫыннисем йӗркерен тухни пирки хыпарсем: 
пӗрн «сассӑр пӑш алпа перёп-ха» тесе хӑратнӑ» нккен, тепри 
«лаша вӑрланӑ», виҫҫӗмёшӗ спекуляцнпе хӑтланнӑ, тӑваттӑ- 
мӗшӗ «ют ҫын арӑмне ыталанӑ» т. ыт. те.

Пьеса нрологӗ, хӑшпӗр литературоведсем ӑна кирлӗ мар 
теҫҫӗ пулин те, питех те юрӑхлӑ ӗҫ тӑвать. Пролог пире кнл- 
тн пурнӑҫа общество ырӑ йӑлисемпе ҫыхӑнтарса мӗнле йӗр- 
келес пнрки шухӑшлаттарать. Халӑх массин культура шайӗ, 
кӑмӑл-сипечӗ пысӑках мар чухне — ҫийӗнчен апат-ҫимӗҫ хак- 
ланса, пурлӑх йӑли-йӗрки те ш алтӑркаса  пӗтнё пулсан — чн- 
кӗсӗр ирӗклёх, анархилле пуҫтахлӑх юрӑхлӑ-ши пурнӑҫа 
юсама? «Пӗчёк» ҫын кунҫулне обществӑпа ял-йыш йӗркисем 
хӳтӗлемесен, вӑл кнревсӗр ҫынсен эшкерӗ е анархи а,Тлнне 
ҫеҫ лекмӗ-шм? Акӑ мӗнле тарӑн  шухӑшсем хускатать Ф. П ав 
лов комедийӗ.

Х айлавра, тӗпрен нлсен, ҫынсен кнлйышри хутшӑнӑвӗсене 
политика енчен мар, кӑмӑл-снпет енчен ҫутатса панӑ: этем
хӑйён тӗп пахалӑхӗсене — ҫынлӑхне, пархатарлӑхӗпе чыслӑх- 
не кулленхи ҫнтмен пурнӑҫра мӗнле упрама пултарать-ши? 
Акӑ ватӑ хуияшшӗпе кинӗ хушшинче ниме тӑман пек пӗчӗк 
хирӗҫӳ темелле: кинӗ ват ҫынна кӳрентерме, апат начар ҫи- 
терме тытӑннӑ нккен. Пӗррехинче вӑл ӑна хӑйӗн пӳртӗнченех 
хӑваласа  кӑларнӑ, алкумӗнчен тӗксе антарса яна, унтан тата  
тислӗк муклашкипе пенӗ. Ҫакӑнш ӑн ӑна хуняшшё, Ухтеркке, 
сута панӑ. М ӗнле тӗпчесе пӗлмелле-ха ёнтӗ сутӑн кам «айӑп- 
лине?> Чӗрӗ пурнӑҫра чӑнлӑхпа тӗрӗслӗхе тупма питех те 
нывӑр нккен. Мӗншӗн? Пӗр енчен, кашнн ҫын тӗнче ҫине хӑ- 
йӗн интересе витӗр пӑхать, хӑй пӗлнӗ таран  ӑнланать. Анчах 
хӑй йӑнӑшма пултарнине — хӑйӗн субъективлӑхне — асӑрха- 
масть те. Мӗншӗн тесен ӑна кашнн утӑмрах ансӑр тавраку- 
рӑм, тӗттӗмлӗх тата  тӳрккеслӗх кансӗрлеҫҫӗ.

Сут урлӑ шыраканӗн Ухтерккен тӗлӗнтермӗш кӑм ӑл  еккн 
сут тӑвакансене ш алтах аптӑратать. Ҫавӑнпа сутрн ёҫ-пуҫ 
тӑтӑш ах  хӑйӗн тӗп ҫулӗнчен пӑрӑнать.

Ухтеркке — питӗ чӗрё те ваш ават, анчах пакӑлтн чӗлхеллӗ 
старик. Сутра чи кирли ҫинчен кӗскен те пат татса калаҫма 
вӑл ниепле те пултараймасть. Вӑл — «ҫутҫанталӑк ачн». Елӗк- 
хи патриархаллӑ чӑваш пурнӑҫӗн йӑлисем ӑна васкамасӑр  та 
нрӗккӗн, ҫут тӗнчен йӗркисемпе килӗштерсе пурӑнма вӗрент- 
нӗ. Вӑл патш алӑх ӗҫӗнчи ҫынсене ялти пек пур вак-тӗвеке те 
питӗ тӗплӗн каласа  пама тӑрӑш ать. Анчах судьян васкамал- 
ла: унӑн пӗр кун хушшннче 13 ӗҫ пӑхса тухмалла-ҫке! Ҫавӑн- 
па вӑл, Ухтерккене чарса, й ӑл т  хӑш кӑлать . «Ан ш арла, вула- 
ма чарм антаратӑн» тесен, лсшӗ унпа килӗшнине пёлтерсе 
каллех сӑмах хушать: «Ҫук, чӑрмантармастӑп, ма чӑрманта- 
ратӑп. Эсӗ, хӑспатин миравай, вулах, эпӗ урӑх ш арламас- 
тӑп», — тет. М иравай, антраса: «Санпа пуплемс, старик, мал-
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тан апат ҫиес пулать .. .» ,—  тет. Ухтеркке, унпа килёшсе: «Вы- 
ҫӑ хы рӑм па каман  пуплес киле», — тет, вара  ҫийӗнчех хӑй 
ҫам р ӑк  чухне ҫавра  ҫӑкӑра  мӗнле ҫини ҫинчен каласа парать.

Ҫ акӑн майлӑрах  пулман-и-ха пирӗн ӗлӗкхи ватӑсем? Судья, 
чӑтаймасӑр , вырӑсла кӑш кӑрса  пӑрахсан: «Говорят тебе, не 
разговаривать!», Ухтеркке: «Не расковору...» — тет. Кунаш- 
кал  вы рӑсла-чӑваш ла ҫӑрса-пӑсса калаҫни куракана каллех 
ҫӑвар  тулли ахӑлтатса  култарать.

Ухтеркке, уҫӑ та тӳрӗ чунлӑскер, каласа панӑ чухне хӑйӗн вӑрттӑнлӑ- 
хёсене те пытарса хӑваранмасть: «Мана вӑл тнслёк муклашкнпе ҫурӑмран 
печӗ те, ман халӗ те ҫурӑм шӑмми ы ратать, кукӑрӑлма та памасть. Эпӗ 
тепре авланас теттӗмччӗ, халӗ ӗнтӗ ҫурӑм ыратнӑ пнрки авланма та ча- 
рӑнса тӑтӑм>, — тет. «Крахъян вӑл ман свитетлӗ. Эпӗ ӑна качча илес те- 
тӗп», •— каласа парать вӑл, суеҫтерме пёлмесёр. Ҫ авӑнтах тата тахҫанхи 
кӳренӗвне аса илет те йӑлт тӗппипе, пӗтём конкретлӑхӗпе каласа пама ты- 
танать: «Чим-ха хӑспатин миравай, каласа пӗтерем... Ҫ ӑкӑра алран туртса 
илчӗ те ятлаҫма пуҫларӗ: «—Ы-ы, эсремет пырӗ! Ҫнессе те ҫын пек ҫнме 
пёлместӗн, лаш а пек хыпатӑн! — тет. — Сан тӗпсӗр катка хырӑмна ҫакӑр 
ма-ар, салат пӑттн чыхса тултарасчӗ!» — тет. Ҫӑкара ман алран туртса 
илчӗ те вара, йытта: «Саккул, на!» — терё.. Вара йытти ман хырӑма кёрес. 
ҫӑкӑра ка-ап хыпрӗ. Эпӗ ҫӑкӑрне каялла туртса илеҫшӗнччё, йытти хампар 
айне тарса кӗчӗ. Ма внлес мар вӑл йытӑн! Вӑл та пулни мана ҫын вырӑнне 
картмарӗ...»

Акӑ тата сутра пӑхса тухмалли тӗп патӑрмах ҫинчсн Ухтеркке епле та- 
рӑхса, санарлӑ та кулӑш ла каласа кӑтартать: «Ман кин кукӑль пӗҫернӗ те 
кукӑль ҫиет. Эпӗ пур, те-ек тип ҫӑкӑр паккатӑп. Ҫӑкри те пулин кӑн-кӑ- 
вак  кӑвакарса кайнӑ. Хӑнкла ш ӑрш и-и!— ҫурать, сӑмса патне леҫмелле 
мар... Кннё-ӗм! терӗм. М ана. ват ҫынна. кукаль шӑл ҫеммиччӗ те, терӗм. 
Ҫ апла каларӑм  анчах, ман кин: хар-р! кӑҫкӑрса пӑрахрӗ. «Ҫӑха-нн! Ку- 
кӑль  тата сана-а, сана мулча чулёччӗ-ӗ!» — терӗ.

Мӗнрен култарать-ха кунта пире комедн авторӗ? Этем т е 
ни ним латтисӗр мӗскӗнленсе, айванланса, вак-тӗвекленсе кай- 
нинчен. Кинӗ хӑйӗн хуняшшӗне, апат-ҫимӗҫ енчен хытӑ хӗс- 
терсе, йытӑран та  катӑкрах  хисепе лартать  нккен. Ват ҫын 
вара  ҫавн аш кал  «ӗҫсем» ҫинчен куҫҫульпе каласа  кӑтартать. 
Пирӗн те ӑна хӗрхенес килсе каять. Кулӑш  витӗр куҫҫуль — 
ҫапла  палӑртма пулать «Сутра» комедии хӑйне евӗр сӑнарлӑх  
тытӑмне. Ҫ апла, чухӑнлӑх, ҫитменлӗх, культурӑсӑрлӑх  чӑваш 
ҫыннпи этем тивӗҫнс, хӑйне хӑй хисеплес танлӑх  туйӑмне ҫаи 
тери мӗскӗнлетсе хунӑ — ҫавӑ култарать  те пире.

Тепӗр енчен, сут ёҫне кинӗн кутӑнлӑхӗпе чӑкӑлтӑш лӑхӗ  те 
хытӑ чӑрмантараҫҫӗ. Сӑпани чарусӑр ҫеҫ мар, сӗмсӗр те. Вӑл, 
акӑ, хуняшшӗне калаҫм а чарас тесе, ун патне пырса, ӑна 
тутинченех тӗкет. Эпир кулатпӑр  ҫеҫ мар, кӑш тах шеллетпӗр 
те айван Сӑпание: вӑл хуняшшӗн айӑплавне пачах йышӑн- 
масть, пат тунса лартать, анчах ҫав вӑхӑтрах  хӑй каласа  кӑ- 
тартнинченех унӑн ултавё йӑлт палӑрать. Тӗслӗхрен, Сӑпани 
малтан  хуняшшӗнчен: «Ҫ ӑкӑр  туртса нлмен. Суять вӑл, ан
ӗненӗр ӑна», — тет. Анчах каярахпа, тепӗр айӑплавне те хи- 
рӗҫленӗ чухне, малтаи каланине манса кайса, пачах урӑхла
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калать: «Ма суятӑн, вилменнӗ? Аҫта эпӗ ҫӑкӑрне йытта па- 
тӑм? Хам ҫирӗм-ӗҫ?»,— тет (хӑй ҫинӗ пулсан, вӑл ӗнтӗ ҫӑкӑр- 
не туртса илнӗ).

Акӑ тата Ухтеркке хййӗн кинӗ кукӑль ҫ и се ,  тӑраннӑ хыҫҫӑн кӑмака 
ҫинчс харлаттарса ҫывӑрни ҫинчен каласа парать. Сӑпапн, ӑна чарса: 
«Мӗн суятӑн, суеҫӗ? Аҫта эпӗ ҫывӑртӑм? Ахаль анчах выртрӑм-ӗҫ? Эсӗ ху 
ватӑ сысна пек кунӗн-ҫӗрӗи ҫываратӑн, выльӑх-чӗрлӗхе пӑхма та тухмас- 
тӑн вара», — тет. (П алӑртнӑ сӑмахӗсенченех Ухтеркке калани тӗрӗс пулни 
курӑнать). Ухтеркке, кинне айӑпласа, вал ана «пӳртрен упне те питне тёк- 
се кӑларса ячӗ» тесен, Сапани каллех ӑна чарать: «Аҫта эпӗ сана тӗксе 
кӑларса ятӑм? М а суятӑи, пӗтесскер! Эсӗ ху малтан мана кутран тап- 
ран!» — тет (эппин, вӑл ӑна кайран кӑларса янах). Кунсӑр пуҫне, Сӑпаик 
хӑйне тӳрре кӑларма, чыслӑ та таса ҫын пек кӑтартма пикенсен те, унан 
усаллӑхӗ чӗлхннченех курӑнать («ватӑ сысна», «суеҫӗ», «вилменнӗ» тесе 
кУрентерет вӑл  старике сутрах).

Куратпӑр: икӗ характерӗ те питӗ чӑкраш, вак-тӗвекшӗн 
чӗрре кӗреҫҫӗ, пӗр-пӗрне каҫарм а пӗлмеҫҫӗ, хӑйсен тӗрӗслӗх- 
не ҫеҫ тӗпе хураҫҫӗ. Ҫ апларах  вак-тӗвекленсе пӗтмерӗмӗр-ши 
эпир, чӑваш ҫыннисем, хам ӑрӑн  пӗчӗк интереспе те ҫывӑхри 
вак-тӗвек апат-ҫимӗҫ ыйтавӗсемпе ҫеҫ супса? Этеме тнвӗҫлӗ 
ҫутӑ та пархатарлӑ пысӑк тӗллевпе пӗрлештерӳ ҫу к к н — ял- 
йыша культурӑлла та пурлӑхлӑ тӑвассн, пёр-пёрне пулӑшасси 

.ҫуккн — чухӑнлатмасть-ши пирӗн чун-чӗрене? — акӑ мӗнле 
хӗрхӳ шухӑш-туйӑм пусса илет пире, вулакансене.

Судьясене уйрӑмах патша ҫарӗнче нумай ҫул сехметре тӑ- 
нӑ К атӑк  Ҫ ӑвар  кӗнчелемпе (свидетельпе) пӗр чӗлхе тупма 
йывар. Вӑл ял куштанё, унтер-пришибеев майлӑ карма ҫӑ- 
вар, мухтанчӑк. Вӑл, чыссӑр-намӑссӑр ҫын, чӑн фактсене те 
сӗмсӗррӗн сирсе ивӑтаканскер , сутра хӑй майла ҫеҫ ҫапта- 
рать. Ухтерккен кёнчелемне Крахьяна хӑйён майлӑ ҫавӑрма 
сӗкӗнет. Сутрах ӑна, чавсиичен туртса, усаллӑн  пӑшӑлта- 
тат ь  — хӗрарӑм ятне ярасснпе хӑратать. Вара лешё хӑй «кач- 
чи» майлӑ калам а  та х ӑя й масть.

Акӑ мӗнле тӳрккес тс мӑран япала в ӑл — ял ҫыннисен кул- 
ленхи йӑли-хутшӑнӑвӗ. Чӑваш  хресченӗсен апат-нимӗҫ нуши, 
пурлӑх интересӗсем, ансӑр тавракурӑмӗ, тӳрккес кӑм ӑл  туртӑ- 
мӗпе пснхологийӗ — ҫзк  этем тӗнчи хӑвӑртах  улш ӑнас  ҫук-ха. 
Ку пурнӑҫа цивилизаци енчен «кӑпкалатас»  тесен, пнтех те 
иысӑк улӑш тару тумалла: хуҫалӑхпа социаллӑ йӗркесеме те, 
ҫутлӑхпа культура енӗпе те. Акӑ мён ҫннчен ш ухӑш латтарать  
пире комедии идейӑлла талпӑнӑвӗ.

Ҫиелтен пӑхсан, «Сутра» комеднре чи кая юлнӑ, тӗттём те 
пӑсӑлса пӗтнё этемккесене пуҫтарнӑ тейӗн. Ахальтсн мар ҫак  
пьесана сцена ҫинче чи малтан курнӑ ҫынсенчен пӗри, 
<Р. Ф. Филиппов учитель, кайран ҫапла каласа панӑ: «M an
illa н тӗлӗнтермӗш пек туйӑнчӗ: мӗнле вӑл, ҫынсен хушшннчи 
ӑпӑр-тапӑра  кӑтартса, ҫакӑн  пек илемлӗ хайлав ӑсталаса кӑ- 

л а р н ӑ -х а ?  Эпё, пьесӑна пӑхнӑ май, тӗлӗнсе лартӑм . Кайран
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вара  пире куҫҫуль кӑларттарса  култарнӑ, артистсем сӑнласа 
кӑтартнӑ ҫынсем ҫакӑн  пек вак-тёвекленсе, путишленсе пӗт- 
пӗшӗн кӑш тах хурлантӑм  та» 12.

Анчах ҫав  сӑн-сӑпатсем ушкӑнӗнче ӑнсӑртран  мар чи мал- 
та Ухтеркке тӑрать. Унӑн кивӗ енӗсем — тӗттӗмлёхӗ, тӗшмӗш- 
лӗхё, айванлӑхӗ, ытлашши пакӑлтатассийӗ, чӑкӑлтӑш лӑхӗ  — 
чылаях, анчах пахалӑхӗеем те, м алаш лӑхш ӑн  хаклӑ енӗсем те 
сахал  мар нккен.

Чн малтан Ухтеркке пирӗн ума нумай енлӗ те тулли сӑн- 
сӑпатла  характер  пек тухса тӑрать. Мӗн хӑтланасса е к а л а 
са култарасса малтанах пӗлме те нывӑр— пӗтёмпех хирӗҫӳлӗх- 
сенчен тӑрать  вӑл. Чӑн та. Ухтеркке, айванкка. тавракурӑм ё 
ун ансӑр (вулама-ҫы рма пӗлмест, кивӗ йӑласенчен тухай- 
масть),  анчах унӑн ҫутҫанталӑк  панӑ ӑсӗ те, тавҫӑрулӑхӗ те 
пур — ҫакӑ еутра лайӑх  курӑнса каять. Вӑл пире, ӗнеитерӳл- 
лӗ  фактсемпе тата  логикӑпа тӗрӗс тншкерсе, хӑйӗн пуҫтах- 
лан са  кайнӑ кинӗн айӑпне тата сипетсӗрлӗхпе — хуняшш ӗне 
хисеплеменнине, тӳрккеслӗхӗпе сӗмсӗрлӗхне, пат ҫыи ҫине алӑ 
ҫӗкленине, ӗлӗкрен-авалран  пыракан  патриархаллӑ йӗркесене 
ним вырӑнне те хуманнине лайӑх  ҫирӗплетсе парать.

Ухтеркке, хӑйӗн ҫитменлӗхӗсем чылай пулнн те, киненчен хытӑ ыйтас- 
шӑн Теслӗхрен, вӑл кшше тӑтӑш ах ӳпкелет, темле сӑмахпа та тӗкет: 
«суя ҫӑмхн», «якӑлтн», «пукане тус». «шарчак», сҫӑхан пырё», «сӑрлӑ 
п ы р> .. Анчах хяйӗн те ҫавнаш кал ҫитменлӗхсем ҫук мар: ытлашшн пакӑл- 
татать , канса выртма ю ратать — тата кннӗ тёрёссинех калать пуле — «сӑ- 
чакун  карланки» тесе (Ухтерккен ку йӑли пирки комеди прологӗнчех ҫын- 
сем асӑяаҫҫӗ). Ухтеркке. чаннипе. мӗскӗнленме ю ратать, хӑйне ытлашшн 
кӗҫӗне хурать, пӗлмене перет. Ака, судьяна хӑйён ҫитменлӗхӗсене мӗнле 
пысӑклатса катартать  вӑл: «Ухмах мар-н эпир. Хут вӗрентмен пире П ӗр 
ҫёр чӑвалама вӗрентнё те, ҫӗр чаваласах внлетпӗр. Внлсен те вара, ҫӑвара 
карса выртатпӑр».

Чӑннипе вара, Ухтерккен этем тивёҫне ҫивӗччӗн туясси те 
пур. К алӑпӑр , кннӗ хӑйне хисеплеменни пиркн чуна ыраттар- 
м алла  каласа  кӑтартать . Апла пулсан, этем танлӑхӗ, мӑнаҫ- 
лӑх ӗ  уншӑн пӗртте ют мар. Ухтерккен вар-хырӑм ннтересне 
е тӳрккес эгоизмне кӑтартнн, хӑй тӗллӗн нлсен, этем йӑхӗ-юнӗ 
пирки пушшӑн, натурӑлла култарнн ҫеҫ пулӗччӗ, эхер те... 
унӑн ҫитмен пурнӑҫра та пӗтмен ырӑ енӗсем, хаклӑ п ахалӑхӗ- 
сем курӑнса кайм ан  пулсан. Ш ӑпах кулӑш  хушшинчен ҫутал- 
са нлекен ҫав  тери илемлӗ ҫынлӑх туйӑмӗсем Ухтерккене ву- 
л акан ш ӑн  ҫывӑх тӑваҫҫӗ те.

Ч ӑваш  писателӗсемпе литературовечӗсем ку таранччен ытларах Ух
теркке типлӑ та хййне майлӑ тӗлентермёш социаллӑ-пснхологвлле харак
тер пулнн ҫинчен каланӑ. Ку енчен ӑна уйрӑмах Н. С. П авлов тёпчевҫё 
ӗнентерӳллӗ тншкернё. Вӑл геройӑн пахӑлӑхӗсем ҫинчен ҫапла ҫырать: 
«Ҫемҫе кулӑш па сӑнляса панӑ Ухтерккен тӳрё кӑмӑлне. Хайён чӑкраш  
кинне сутра чарма ыйтса, вӑл пӗр суя сӑмах та каламасть. Ку тёлёшрен

12 Павлов Н. П. П ервое произведение чувашской советской драм атур
г и и / / Учен. за п ./Ч Г П И . 1960. Вып. 9. С. 7—8.
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Сӑпани те, Крахъян та, Катӑк Ҫ авар та пушшех те час-часах суяҫҫӗ—весе» 
ултавне Ухтеркке ниепле те ӑнланма пултараймасть. «Ну, К рахьян!..»—■ 
аллисене шарт ҫапать вӑл, хӑйӗн свидетеле курнӑ-пёлнӗ япаланах курман 
пек туннипе шалт тёлённёскер. Сутра вӑл чӑтаймасӑр икё хутчен кӑшкӑрса 
ярать: «Эпё ватӑ ҫын! Эпӗ суймастӑп!» Ҫакӑ вӑл пуш сӑмах мар, Ухтеркке 
емёр тӑршши тытса пынӑ >,ирёп йёрке: шанмасӑр пӑхнине те вал хӑйне 
кӳрентерни выранне хурать.

Ы рӑ кӑмӑлӗпе те вал ю ратмалла ҫын. Хӑй телейне вӑл нихҫан та ыттк 
ҫынсен хуйӑхӗ-терчӗпе илме килӗшмёччӗ. Тӗнче нлемлӗ литературинче 
ҫынсем хӑйсен ырлӑхне ыттн ҫынсен хуйхн урлӑ тупннне кӑтартса панӑ 
тӗслёхсем иитё нумай: ҫывӑх е пёлёш ҫыннах тӗрмене хупса лартма маА 
иаракаи суя парӑм хучӗсеие е урӑх докумептсене алӑ пусса ҫнрӗплетни, 
тупӑшшӑн авланни е качча тухни... т. ыт. те. Ҫакнашкал киревсёр ӗҫпе 
тулли тёнчен тупсӑмне латинла паллӑ сӑмах ҫаврӑнӑшӗпе уҫса панӑ: «H o
mo hom ini lupus est» (Этем этемшён каш кӑр). Анчах ҫак каш кӑр йӗркине 
пӑхӑнса пуранмасть Ухтеркке Уртемё»13. Шел пулнн те, ку тӗпчсвре, ыттн 
ёҫсенчн майлах, Ухтеркке сӑнарне эстетикӑри пулам пек пӑхса тухман.

Мёнре-шн Ухтерккен кулӑш техӗмӗ? Чи малтанах, сцена 
ҫине тухичченех, эцир ун сасснне илтетпёр те ҫав сасӑ ҫеммин- 
ченех ҫынлӑх туйӑмӗ янранине, вӑл пӑшӑрханннне тавҫӑрса  
илетпӗр, мӗншӗн тесен сута ун инкекёнчен кулмаш кӑн шутсӑр- 
нумай ҫын килсе тулнӑ иккен («Ы-ый, ҫыннисем килсе тулнӑ, 
нртсе пӗтмелле те мар...»).

Ухтеркке Гогольпе Достоевский сӑнласа панӑ «пӗчёк. 
ҫын» йышшп сӑнарсене аса илтерет. Анчах пётӗм харкаш улӑ- 
хӗ, чӑкӑлтӑшлӑхӗ, вак-тӗвеклӗхё геройӑн чӑн тӗшши мар-ха„ 
вёсем нушаллӑ пурнӑҫ хӑварнӑ лӗкӗ пек ҫеҫ туйӑнаҫҫӗ. Чӑн- 
ннпе, комедии теп хкрӗҫӗвӗн тупсӑмӗ — Ухтеркке пнтӗ тӳрё 
чунлӑ, чӑнлӑхпа тӗрӗслӗхе ю ратакан лайӑх  ҫын пулнн, кил- 
йышри нрӗклӗхе путарнине снвлени; ёлӗкхи ырӑ йӑласене 
сӗмсӗррӗн пӑснине, ҫын чунё хытса, усалланса кайса, виҫерен. 
тухса иртӗхннне ҫнрӗппӗн хирӗҫ тӑнй.

Акӑ Ухтеркке, ҫёлӗкне хывса, ӑна хул хушшнне хӗстерсе 
судьясене сывлӑх сунать, вёсемпе тӳрех алӑ тытма пуҫлать. 
Пӗрре заседатель, тепре миравай патне пырса: «Страстӑ-
ван!» — тет. Анчах ӑна никам та алӑ памасть. Ҫ ак  вӑхӑтра  
эпир ку ват ҫын «тёттёмлёхёнчен», пӗлменлӗхӗнчен ӑш ш ӑн ку- 
латпӑр: вӑл мӑнаҫлӑ л ар ак ан  тӳре-ш арана хӑйӗн пӗлӗшӗ-тӑ- 
ванё иекех сунать иккен! Судья ӑнлантарса панӑ хыҫҫӑн тип 
(судьясене алӑ пама юрамасть) вал хӑйӗн йӑнӑшне ӑнланса 
илет те хавӑртах килӗшет.

Ухтеркке — пнтӗ уҫа кӑм ӑллӑ  ҫын. Чунё хурланнӑ самант- 
ра вал судьяна калам а юраманнине те пӗлтерет: унӑн ы вӑлне 
палхава хутш ӑннаш ӑн салтакра персе вёлернё иккен. Ҫ акна 
пӗлтерни уншӑн начар пуласса, судья патш алӑх ннтерссне ҫеҫ 
хӳтӗлекен чунсӑр ҫынна ҫаврӑнса ӳкессе вал аса та илмест. 
Ухтеркке шучӗпе, с у т — таса, сӑваплӑ япала, ваттисен умӗнче 
тӑрса  явап  тытнн, ҫынна ӳкӗте кӗртнн евӗр.

13 Павлов Н. П. Дсӑнна ӗҫ. 13— 14 с.
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Сю жетӑн чи вӑйлӑ, хӗрсе ҫитнӗ саманчӗ — Ухтеркке хӑйне 
эсытӑ кӳрентернӗ кинне «касамата»  (тӗрмене) хуптарас мар 
тени. «Ҫук, ҫук, ҫу-ук, ҫу-ук! К асам ат  тесе ҫӑварна  та ан уҫ!— 
тет  вӑл тӳ р ен е .— Эсё ӑна ахалех чар! (Хуллен). Эпё сана 
унш ӑн ахаль тумастӑп: аликӗ пус паратӑп!..» Ҫапла, кӗтмен 
енчен уҫӑлса каять  Ухтерккен тӗлӗнмелле ырӑ кӑмӑлӗ, хӑйне 
хур тунӑ ҫынна та усал сунманни, тӗрӗслӗхе юратни. Ҫ акӑнта  
пире Ухтеркке пӗлӗт ҫинчен вӗҫсе аннӑ таса пирӗшти пекех, 
кулленхи пурнӑҫ Дон Кнхочӗ евӗр курӑнса каять. Ҫивчӗ ӗҫ- 
пуҫ сасартӑк  ҫакнаш кал  кулӑш па вёҫленнн тӗнче комедио- 
графӗнче те пулман пуль.

Ухтеркке сӑнарӗ — тӗлӗнтермӗш социалла-психологилле 
тип. Ҫ акнаш кал  сӑнара ӑсталам а этем чунӗн ырӑ потенцине 
•ҫав терн ӗненекен художник ҫеҫ пултарнӑн туйӑнать пнре. 
Кунта чӑнннпех Ренессанспа Ҫутлӑх гуманизмӗ анлӑшӗпе шу- 
х ӑш лакан  ҫыравҫӑн  тавҫӑруллӑ  фантазийӗ сисӗнет. Ҫав хӑ- 
ватл ӑ  гуманизмла идея ӗнтӗ вилӗмсӗр тӑвать  те «Сутра» ко- 
медие. * * *

«Сутра» комедн, вак-тӗвекленнӗ ҫынсен характерӗнчен 
култарса, урӑх социаллӑ  условисенче вёсен ырӑ кӑм ӑлӗ  те 
у ҫӑласса  туйтарнӑ. Ф. Павлов хӑйён ӗм ӗ т н е — анлӑ демокра- 
тилле илемлӗхлёх идеалне палӑртнӑ. Ку вӑл культурӑллӑ, вӗ- 
реннё, пысӑк чунлӑ ҫын сӑнарӗ. Хӑйён туйӑм-ҫуйӑмне те, на- 
турине те кирлӗ пек ты ткалам а  пултараканскер. Анчах пье- 
•сӑрн персонажсем — хӑйнешкел темпераментлӑ, тепӗр чухне 
ӑса  тӳррӗнех пӑхӑнман инстннктсемлӗ ҫынсем (ҫавнаш кал 
хирӗҫӳллӗ енсемпе сӑнласа панӑ, тӗслӗхрен, Ухтерккене, Сӑ- 
пание те).  Вёсен шалти тӗнчн ҫапах та ы тларах  соцналлӑ- 
историлле условисенчен кнлет. Этеме ҫакнаш кал  сӑнласа 
пани, эппин, Ф. П авловӑн  пултарулӑх меслечё реализм пул- 
нине кӑтартать. Унӑн тёп енӗсем «Ялта» (1916— 1922) драмӑ- 
ра та  налӑраҫҫӗ. .

Анчах писателӗн нлемлёх концепцине чылай вӑхӑт хуш- 
um тёрӗс ӑнкарса илеймен-ха. «Ялта» пьесӑн тӗп конфликчё- 
пе идейӑлла содерж аннне чӑваш критнкипе театр режнссу- 
рннче ытла та ансат, тӳрккес социологнлле ӑнлантарнӑ.

«Ялта» д р ам а  сюжечӗн тӗп йёрне ҫиелтен пӑхсан мён ку- 
рӑнать-ха? Иртӗхнӗ ял пуянӗ Ҫтаппан вӑрҫа кайнӑ чухӑн сал- 
так ӑн  хитре арӑм ӗ Елюк ҫумне ҫулӑхать, ултавлӑ хыпарпа 
(упӑшки фронтра вилнӗ имӗш) анратса пӑрахать, кайран 
ӳкӗтле-ӳкӗтле пуҫне ҫавӑрать , качча тухма килӗштерет. Кунта 
ёнтӗ кулаксем чухӑнсене чее майпа пусмӑрласа пуранни тӳрех 
курӑнать. Автор ӗҫҫыннисене хӑйсен класс интересӗсене хӳ- 
тӗлеме, хур пуласран сыхланма вӗрентни те сисӗнет. Ш ӑпах 
«,'акӑн пек ӑнлантарнӑ та  пьесӑн тӗп шухӑшне критика 20—30- 
мӗш ҫулсенче.
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Ванюк, тыткӑнран тарса тухнӑскер, аманса та чнрлесе, 
■нерва тӗлӗшӗнчен йӑлт халтӑрканӑскер, киле таврӑнать  те 
шӑпах хӑйӗн арӑмӗн туйне лекет. Арӑмӗ ун патне каялла  тав- 
рӑнма килӗшменнипе питӗ тарӑхнӑскер, хӑйне тытеа чарай- 
масӑр, ӑна пӑш алпа персе пӑрахать.

Революцилле шухӑшлӑ куракансене чухӑн ҫын кунаш кал 
хӑтланни тӗрӗс мар пек туйӑннӑ. Вёсем Ванюка арӑмне мар,. 
путсӗр Ҫтаппана персе пӑрахтарасш ӑн пулнӑ. Л итература 
тёпчевҫисем 50—60-мёш ҫулсенче те пьесӑна идея тӗлӗшӗнчен 
тӗрӗс мар йёркеленё тесе критикленё. Ана акӑ мӗншӗн ӳпке- 
ленӗ: «Ванюк персе янӑ «пӑшалё те, Ҫтаппана пырса тнвес- 
скер, Елюка пырса тивет»14. «Ванюк революцилле кӗрешу 
шайне ҫӗкленсе ҫитеймен-ха»15. Ҫ акнаш кал ӑнлантарнисем 
хыҫҫӑн кайса ӗнтӗ театр режиссерӗсем пьеса вӗҫне улӑш тарма 
хӑтланнӑ, ҫёнӗ вариантсем тунӑ. Урӑхла каласан, драматург- 
ран  идейӑна туррён иллюстрацилеме ыйтнӑ.

Анчах литература теорнйӗ вӗрентнинчен тахҫантанпах пал- 
л ӑ :  реалист хайлавӗнче автор идеалӗ пурнӑҫланннне кӑтарт- 
ни пур чухне кирлех те мар. Ҫ ав идеал пурнӑҫа кӗме кирли- 
не куракана ӗнентерни те ҫнтелӗклӗ. Ҫ авӑнпа чӑваш литера- 
туроведенийёнче каярахпа драмӑн  финалне тёрӗс ӑнланас 
пнркн каллех  ыйту тухса тӑнӑ. «Д раматург куракана Ҫтаппа- 
на хирёҫ тӑм а, нртнӗ тёнчепе, уйрам харпӑрлӑхпа, тискер ка- 
йӑкла инстинктсен тӗнчипе кӗрешме вӗрентет, вӑл чӑнах та 
ҫаван  пек туса ҫитерет те: куракан театртан тарӑхса, парха- 
тарлӑ  шухӑшпа хӗрсе тухать, варнантсене тӑвакансем Ҫтап- 
панпа вара сюжетра вӑрҫӑ пуҫлаҫҫӗ, ӑна халех, ҫакӑнтах  — 
ҫак  минутра, ҫак сценара ҫӗнтерннне те кӑтартаҫҫӗ»16.

Анчах кулакпа кӗрешме вӗрентнинче-ши тата  уйрӑм хар- 
пӑрлӑх  тӗнчине снвленинче ҫеҫ-ши ку пьесӑн идейи? Мӗншӗн 
сюжет аталаннӑҫемӗн куракан  геройсен социаллӑ-класлӑ  
тупсӑмёпе ҫеҫ ҫырлахмасть, пире автор ытларах та ытларах 
гӗройсен кӑмӑл-снпечӗпе, психологийӗпе, тавракурӑмӗпе ннте- 
реслентерме тытӑнать?

Апла, пьесӑн тӗп шухӑшне ҫак  енчен тарӑнрах  ӑнкарма 
тӑрӑш ар-ха .  Событисен схемине ҫеҫ пӑхса мар, геройсен х а
рактерно автор мӗнле ҫутатса пани тӑрӑх  тата сюжет атала- 
нӑвӗн пур сыпӑкӗсене шута илсе те.

Чи малтанах ҫакна асӑрхар: сӑнарсен системине автор мӑ- 
ш ӑрлӑ йӗркеленӗ. Т ӑлӑх  Елюкпа чухӑн Ванюк, кӑмӑл-сипет 
енчен тасаскерсем, тӳрӗ ӗҫпе пурӑнаҫҫё. Й ӑскарпа Муҫҫа ва-

14 Снроткин М. Я- Чаваш  литератури: Вӑтам шкулйн 9-мӗш класёнче 
вӗрснмолли кёнске. Ш упашкар, 1972. 73 с.

15 Павлов П. С Федор Павлов Критико-биографический очерк / /  Федор 
Павлов: Собр. соч.: В 2 т. Т. I. С. 17.

14 Канюков В. Я. Асаннӑ ёҫ. С. 108
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тӑсем, чухӑн пулин те, пурнӑҫ тӗрӗсмарлӑхӗпе килӗшсе л ӑп -  
л аннӑ, ытти ҫынсен нушипе инкекӗ ҫинче юп курса пурӑнаҫҫӗ: 
пуянсене усӑ кӑтартса, харампы рла ӗмӗр ирттереҫҫӗ. Пуян- 
сем П ӑрчканпа Ҫтаппан иртёхеҫҫӗ те ашкӑнаҫҫӗ. Кунтах пи
сатель ҫынсеп социаллӑ вырӑнне ҫеҫ мар, вёсен кӑмӑл-сипечӗ- 
пе психологийӗнчи туртӑмӗсене те шута илни сисӗнет.

Т ӑлӑх арӑм  П ӑрчкаи ватӑлсах  кайиччен арҫынпа йӑпанса 
пурӑнма ӗмӗтленет. Ҫ авӑнпа хӑйӗн тӑван  мар хӗрне Е лю ка 
хӑвӑртрах  та  туп ӑш лӑрах  ҫӗре качча парасшӑн. Хӗр чухӑк  
каччӑпа ҫӳренине пӗлсен, вӑл ӑна хыттӑн асӑрхаттарать : 
«Май шухӑшпа, сана ҫав  ҫара ҫи-пуҫлӑ уш кӑнпа ҫӳреме пи- 
тех килӗшмест. Асту: эсӗ пуян хӗрӗ, ҫавна ан ман». Хӑй ҫын- 
на вӗрентет пулин те, эпир П ӑрчкан  икӗпитленнине туятпӑр, 
мӗншӗн тесен шухӑш-ӗмӗтӗнче унӑн пӗр тӗллев — арҫынпа 
алхасса пурӑнасси ҫеҫ. Туррӗн те тӗрӗссӗн калать  кун пирки 
еркӗн тупкӑчӗ И ӑскар: «Э, вӑрманти тӑм ана. Пӗрре мар, ҫи- 
рӗм те ӗҫтерӗн халӗ. Пӗлетӗп эпӗ сан шухӑшсене, виттӗрех 
куратӑп. Хӗрна часрах хӑпӑтса кӑларса, ху пӗччен хуҫа пулса 
ю ласш ӑн эсӗ. Унтан вара  — упӑш ка кӳртесшӗн. Ха, ватӑ кӗ- 
летке пулсан та упӑш капа выляса пурӑнасшӑн. Ҫ авӑ ӗнтӗ: 
мӑнтӑр тем те тутарӗ». Чӑн  та, ҫак  хӗрарӑм, аскӑн туйӑмӗпе 
нлӗртсе, хӑйӗн танатине Ҫтаппан пуяна кӗртсе ӳкерет. Унӑн 
ар ӑм ӗ  вилесле йывӑр чирлесе выртни те вӗсене чараймасть. 
Ҫ ак  пуян хӗрарӑмпа И ӑскар  тупкӑч ҫынсен ӑшри вӑрттӑнлӑ- 
хӗсем пирки тӳрккес те нкӗпнтленсе калаҫннсем е пӗр-пӗрин- 
пе курнӑҫланса, чёререн хисепленӗ пек туса хутшӑннисем пи
ре Б ал ь зак  романӗсемпе А. Н. Островский драмисенчи «таса 
мар* сценӑсене аса илтереҫҫӗ. Кунта та ҫапнаш калах , ҫынсен 
чунне сутас-илес пирки пырать сӑмах-юмах.

В анюкпа Елю кӑн таса  юратӑвне те Й ӑскар  хӑй шайӗпе, 
тӳрккессӗн те ансатӑн, арлӑх  туйӑмӗсемпе ҫсҫ ӑнлантарать , 
Ансӑртран, ҫамрӑксем  пӗр-пӗрне чуп туннне курсам, вӑл сӑ- 
мах хушать: «Эпӗ мӗн, тетӗп? В ӑкӑр  пӑрӑва  ҫуллать-мён*. 
Е тата: «К аччӑпа хӗр вӑл  — куш акпа ҫу тенӗ. Т авара  пӑс- 
сап, илекен пулмӗ». Парас-нлес ҫннче тытӑнса тӑракан  бур- 
ж у а л л а  общество йӗркисем таса ю ратӑва таптаса, в ар ал аса  
хурасса пьеса малтанах  систерсе хурать, вулакан  чунне ҫӳ- 
ҫентерет. К айран хӗрхенӳсӗр объективлӑ тишкерӳ ҫеммипе 
драм атург  Ҫтаппан кулакӑн вак бур ж у ал л а  кӑмӑлие интимлӑ 
хутшӑнӑвӗсенче уҫса кӑтартнӑ: вӑл тӑлӑх  арӑм ӑн  пуянлӑхӗ 
пирки ӗмӗтленет, ӑна ярса тытсан, хӑй те унран сивёнет. Ҫ ав  
вӑхӑтрах  Ҫ таппан ҫам рӑк  Елюк ҫумне, унӑн савнӑ упӑшкн 
пур ҫинчех, намӑса пӗлмесӗр, сӗмсӗррӗн ҫыпҫӑнать. Ҫ ак хӑт- 
л ан у  малтан унӑн арлӑх  чӑтӑм сӑрлӑхӗ  ҫеҫ пек туйӑнать.

П ачах  урӑхла, таса  чун-чӗреллӗ те ырӑ кӑыӑл-сипетлӗ 
тухса тӑраҫҫӗ пирӗн ума ӗҫхалӑх ҫыннисем Ванюкпа Елюк. 
Вӗсене автор, вырӑс литературинчен тата  чӑваш поэзийӗн
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классике»  «Нарспи» авторӗнчен вӗренсе, гуманизмпа демокра- 
тилёх идейисемпе ҫутатса панӑ. Елюк — П ӑрчканӑн тӑваи мар 
хӗрӗ — кӑмӑл-сипет тӗлӗшӗнчен кӑлтӑксӑр, чнпер те ёренкёл- 
л ӗ  ҫамрӑк чун. Тӑлӑх ӳснӗскер, вӑл амаҫури амӑш ё патӗнче 
пӗр канмасӑр  ӗҫлет. Аслисене хисеплет, туслӑхпа юратура 
•ҫирӗп, халӑх  этикин ыттн йӑли-йӗркене те тытса пырать. Вӑл 
•сӑпайлӑ та вӑтанчӑк хӗр, анчах юратура ҫӗкленсе-хӑпартлан- 
са каять. Ҫ авнаш калах  унӑн савнӑ каччн Ваиюк та, романтик 
чӗреллӗ каччӑ, юрату вӑхӑтӗнче вӗҫсе каяс пек ҫӳрет. Пире ав 
тор вӗсем пёр-пӗрне юратнине пёлтернӗ чухне айванрах  хӑт- 
ланнисене те курса тӑм а май парать (ку тӗлӗшрен автор реа- 
листла типизаци ҫул-йӗрӗнчи сентиментализм енне пӑрӑн- 
масть). Тин ҫеҫ амаҫурн амӑш ё Ҫтаппана качча тухнӑ чухне 
нам ӑс  сӑмахсем пӑшӑлтатнине илтнӗ хыҫҫӑн, эпир пӗр-пӗрне 
чӗререн ю ратакан  ҫынсен тӳперн пек тасалӑхнс куратпӑр. 
Акӑ спле поэтикӑлла хавхаланса калаҫать  хресчен ачн Ванюк 
хӑйӗн савннйӗпс: «Санӑн (куҫусем) — ҫутӑ ҫӑлтӑр  пек. Эпӗ 
кунӗн-ҫӗрӗн сана куҫран пӑхса ларӑттӑмччӗ: вӗсем ҫӑл пек 
тарӑн». Е тата: «Эх, Елюк! Эпӗ сана акӑ ҫапла ал ҫине ҫёк- 
лӗттсм  тс пӗтём тӗнчене кӑтартӑттам: «Ҫакӑ манаи!»—тейет- 
тём. Ах, савнӑ Елюк, пнте хыта юрататӑп-ҫке эпё сана!»

Ку маш ӑрӑн пурнӑҫ тӗллевӗсем пӗрешкел: ют ҫын пурлӑхё 
вӗсене кирлӗ мар, вӗсем хӑйсен аллипе ӗҫлесе тупнипех телей- 
лӗ. Пуринчен те х а к л и — ҫынлӑхпа тёрёслӗх, килйыш чысӗпе 
нлемлӗх. Ҫ акӑ  вара пурнаҫри пӗрремеш пысӑк йывӑрлӑхпа 
тӗл пулсанах палӑрать. Чан та, Ванюкӑн ҫилленнё чухне вӗри 
темпераменчӗпе чӑтӑмсӑрлӑхӗ те курӑнса каять (хӑйӗн арӑ- 
мён чысне в аралам а  сӗкённӗ ҫынна унран хытӑ лекет тата 
вӑл Ҫтаппана «чунна кӑларса  илӗп» тесе асӑрхаттарать) — 
анчах уаксем пурте халӑх  кӑмӑлё-снпсчӗн чиккинчен тух- 
маҫҫӗ.

Ҫтаппан хӑйӗн арсӑмӗпе те ырлӑх кураймасть (ӑна вӑл хе- 
несех чирлеттерсе яна теҫҫӗ, кайран мӗскӗп хёрарам  внлсе 
выртать) .  Пӑрчканпа та телей тупаймасть (вӑл унна, пуян- 
лахнс ҫавӑрса илнисӗр пуҫне, аскӑп-ясар туйӑмӗсене ҫеҫ тн- 
вӗҫтерет). Ҫтаппанӑн, Ванюкпа танлаш тарсап, пачах хнрёҫле 
кӑмӑл-сипет. Ку вӑл хӑйне ҫӑварлахлайм ан  эгоизм.

Ака мӗнлс уҫса парать хай чуннс Ҫтаппан хӑйие пнтс кнлешнӗ Елюка, 
^ам рак арам каҫхнне пӗччрц юлсан: «Эх, Елюк! Ннҫта пырсан та эпс хам 
валлн канӑҫ.пӑх тумаймастап. Эсӗ хӗр чухне сана курсам, манан чун хепӗр- 
тетчс. Халё сана ҫын арамӗ вырӑнчс куратап та. ман ӑнг ҫуралсах тухать. 
Пёрре сана чиркӳре турра кёлтунине куртам. Эсӗ маня туран таса анкелё 
лск куранса карӑн. Ҫавӑнтан пуҫласа эсӗ ман чӗрснс ӑмарткайок чёрни- 
семпс чавса нлнё пск (аллипе туса кйтартнӑ) кӗрсе лартӑн. Ю рататан-и 
эсё мана?» Елюк ӑна ҫапла хурӑвлать: «Эсӗ хӑруш а этсм. Сан самахху 
сснс нтлесс сивёсёр шӑнса каймалла. Эпнр ҫак начар пуртрс то тслсйлё 
пурӑнатпар. Упӑшка мана юратать, манӑн сйпкара псчӗкҫеҫҫӗ ача пыр 
т а т ь — пурнӑҫ ннмрсн те каях мар. Эсӗ хаван тслойна халиччен тупайма 
рӑн пулсан, — ҫакӑнта ан шыра. Каях хӑван ҫулупа — пулӗ аҫта та пул- 
сан сан валлн Те тӳпе».



Елюк пуян хапсӑнӑвне ҫирӗппӗн сирее ыватсан, вӑл ӑна 
вӑйпа пусмӑрласшӑн пулать. Анчах хӗрарӑм парӑнмасть, тата 
Ванюкпа юлташёсем килсе ҫитме ӗлкӗреҫҫӗ те, Ҫтаппана хӑй- 
не хытӑ лекет.

Анчах пурнӑҫа кӗреймен ӗмёт-туйӑм пушшех арасланса 
каять. Упӑшки вӑрҫа тухса кайсан, Елюк пӗччен юлсан, Ҫтап- 
пан ун кӑм ӑлне ҫавӑрасш ӑн  тем те туса пӑхать, укҫа парса 
«евчӗсеч» те т ы т а т ь — кӑлӑхах . С алтак  арӑмён пӗчӗк ачи 
вилсе выртать, хӑй выҫахса пурӑнать пулин те, вӑл вутчуль 
пек ҫирӗп, мёншён тесен унӑн шанчӑкӗ — Ванюкӗ — чӗрё.

Вара Ҫтаппан Елюка ҫав тери киревсӗррӗн у лталам а  шут- 
лать. Фронтран Ванюк ю лташӗ «ҫыру» янӑ пек туса, унта 
Елю ка унӑн упӑшки вилнӗ тесе хыпарлаҫҫӗ. Ш ӑпах ҫак  ӗҫ 
умён фронтран таврӑннӑ ял ҫынни мёскӗн хёрарӑма Ванюк 
атакӑр ан  таврӑнайманни ҫинчен пӗлтернӗччӗ. Халё вара  «ча
нахах» вилнине ҫыруран пӗлсен, Елюк куҫӗ хуралса килет, 
ӑиа тӗнче йӑтӑнса аннӑ пек т у й ӑ н а т ь — вӑл тӑнне ҫухатать. 
Елю к тӑна кӗрсен, ҫак саманта вӑрттӑн сӑнаса тӑнӑ Ҫтаппан 
ӑна питӗ хӗрхенсе пулӑшнӑ пек кӑтартать:

«Эх, Елюк! (Елюк чёркуҫҫи ҫине аллисене хурса, ун умнс чӗркуҫленсе 
л ар ать ). Хӗрхен мана... Халиччен мана никаиг та юратман. Е ман чӗрере 
ҫунакан вут ахалех сӳнсе ларӗ-шн? Сана ю ратма пуҫланӑранпа эпӗ ухма- 
ха ернӗ ҫын пек ҫӳретӗп. Аҫта кайсан та эсё ман куҫ умӗнче, ман ҫине 
пӑхса ман чӗрене ш ӑрататӑн. Эпӗ can паталла аллӑмсене часса, пӗчӗк ача 
пек йӗретӗп. Елюк, Елюк, юрат мана!» Вара мӗскӗн хӗрарӑм ана ҫапла 
калать: «Эй, телейсӗр чун. Хӗрхенетӗп эпӗ сана. Иывӑр лулмалла сана та. 
Санран та ырӑ ҫын пулатчӗ-и, тен. Ҫавах та хавар эсӗ мана. Эпӗ те чёре 
тапраннӑ ҫын. Телей курас ҫук эсӗ манпала». Пысӑк хурлӑха чӑтаймасӑр 
Елюк шыва сиксе вилме тӑрать. Анчах Ҫтаппан ӑна шывран туртса кӑ- 
ларса «ҫӑлать».

Хӑшпӗр литературовед (тӗслӗхрен, Н. С. Павлов, В. Я. К а 
нюков) пуянӑн сӑмахне юри хӑтланни, чееленни вырӑнне кӑна 
хураҫҫӗ. Чӑн  та, кунта артистла выляни те, хӑйне хӑй ӗнентер- 
се ҫунатланни те ҫук мар. Ҫ апах  та ҫак монологсенче Ҫтаппа- 
нӑн чӑн ю ратӑвӗ те курӑнса каять  (вӑл каярахпа вай л ӑр ах  та 
вӑйлӑрах  п алӑрать) .  П аллах , ҫав туйӑм унӑн выльӑхла ас- 
кӑнлӑхпа, сёмсӗрлӗхпе хутӑшса, пӑсӑлса пӗтнӗ. Анчах унӑн 
туйӑмне таса хӗрарӑм  йышӑнманнине пула Ҫтаппан, хӑйпе 
хӑй кӗрешсе, кӑмӑл-сипет енчен тасалса  пымасть-ши?

Ф. П авлов реалист сивлек ҫынра начаррн те усаллн кана 
курмасть. П усмӑрҫӑ класӑн сониалла интересне ҫеҫ сӑнаса 
пымасть. Вӑл ҫак этемӗн уҫӑлса ҫитмен ҫынлӑх паллисене те 
асӑрхать. Ҫтаппан хӑй Елю ка ҫапла  ӑнлантарать  кун пнрки: 
ун чунне ю ратм асӑр  пурӑннӑ, хӗне кайнӑ арӑм ӗ сивӗтнӗ; кай 
ран иккёмӗш арӑм ӗ ялан  кӗвӗҫнипе суранлатса хӑварнӑ. Е л ю 
ка курсан вара  унӑн чӗринче тепле ӑш ӑ туйӑмсем вӑранаҫҫӗ. 
Ҫ авӑнпа Ҫтаппан ҫапла  каланнне ӗненмесӗр тӑм а ҫук пулӗ: 
«Эпӗ ӗссӗр (ӳсӗр) мар, Елюк. Еҫнӗ пулнн те, ӗссӗр мар. М ан
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пуҫ ура чухнехинчен те урӑрах. Эпӗ хам кӑкӑра акӑ ҫа п л а  
уҫса кӑтартма пултарсан, эсӗ мана кӑштах та  пулсан хӗрхе- 
нёттӗнччӗ». Елюк вара вӗсенче «хӑрушӑ сӑмахсем» ҫеҫ мар, 
чӑн пысӑк туйӑм та курса каять. П аллах, Ҫтаппанӑи юрату 
туйӑмӗ эгоизм сӗрӗмӗпе мухмӑрланнӑ, чарусӑрлӑхпа варӑнса 
пӗтнӗ — вӑл хӑйӗн тёллевӗ патне ҫитес тесе нимле чикке те 
пӑхмасть, хӗрарӑма хӑрушшӑн улталам а та хӑять. Апла пу
лнн те, ку вӑл юрату мар, чее вӑйӑ ҫеҫ теме пултараймастпӑр. 
Унсӑрӑн Ҫтаппанӑн юлашки хӑтланӑвне ӑнлантарма май ҫук: 
вӑл, Елюка упӑшкн пӑш алпа персе вӗлерсен — хӗрарӑмӑн  
сывламан ӳт-пӗвне курсан — кӑш кӑрса ярса, ун ҫине йӑванса 
ӳкет: «Елюк!»

Чӑнннпе, ӗҫ акӑ мӗнре. «Ялта» драма авторӗн кулаксек 
усал ӑшчнкне тавӑрса кӑтартас тӗллев ҫеҫ пулман. Вӑл, ӗҫ- 
ҫынннсем класс интересе тӗлӗшӗпе пуянсемпе мирлешме пул- 
тарайманнине кӑтартнипе пӗрлех, уйрам ҫыннӑн ирсклӗх  ый- 
тӑвне те хускатнӑ. К у вӑл  социалла  танмарлӑх пусмӑрӗнчен  
хӑтӑласси ҫеҫ мар, ҫын хӑйӗн ӑ нлану  ансӑрлӑхёнчен, тӗттём- 
лӗхӗнчен, культурӑсӑрлӑхёнчен тухасси те. Кашни ҫын хӑйён 
чӑн ирӗклёхне тупасси.

«Ялта» пьеса сюжечӗ ҫак тёп идея аталанӑвӗн тапхӑрӗ- 
сенчен тытӑнса тӑрать  те ӗнтӗ. Чи малтан Ҫтаппан Елю ка хӑ- 
йён туйӑмне тӳркессӗн-сӗмсӗррӗн те ирӗксӗррӗн йыш ӑнтарма 
хӑтлансан, ана хёрарӑм, паллах  хыттӑн хирёҫлет. Хӑйӗн чыс- 
не вӑл пурнӑҫӗшӗн ҫине тӑнӑ пекех хӳтӗлет.

Иккӗмӗш хутӗнче вара Ҫтаппан чеерех. Вӑл тавҫӑрса нлме 
те ҫук путсёр, пушшех хӑруш ӑ ӗҫ тӑвать. Упӑшки варҫӑра  
вилнӗ текен суя «фактсем» шутласа тупать те хӗрарӑма чи 
ачаш вырӑнтан — чӗререн — тивертет. Елю кӑн пурӑнас ха- 
валне те пӗтерсе хурать, мӗншӗн тесен Ванюксӑр ӑна пурнӑҫ 
тупсӑмӗ те, телей те кирлӗ мар. Вӑл, вилес тесе, шыва сикет. 
Ш ӑп ҫав самантра Ҫтаппан, сыхласа тӑнӑскер, хӗрарам а 
шывран туртса кӑларса  пулӑшу парать, вилӗмрен ҫӑлса хӑва- 
рать. Пӗтӗм чун-чӗререн ӑна хӗрхеннӗн, хӑй те ҫавнаш кал 
асап тӳсни ҫннчен пӗлтерет, хӑйӗн юратӑвне сӗнет. Пуянӑн 
ҫав терн ирсӗр ултавне, чеелӗхне тавҫарса илме те пултарай- 
ман тӗттӗм хӗрарӑм, соцналла политика енчен аталанман- 
скер, ҫав ултава сисеймест. Вӑл ӑна хӑй те хӗрхенсе каять  
(пӗрешкел йыварлӑх ҫынсене ҫы вӑхлатать) .  «Ах, мӗнле ҫын 
вӑл, Ҫтаппан... Хӗрхенетеп эпӗ ӑна.. Пысӑк кай ӑк  пек вӗҫсе 
килчӗ вӑл ман пата. Унӑн сӑмахӗсем ман ӑша вӑрӑ пек шӑп- 
пӑн-шӑппӑн кёрсе ларчӗҫ..» .  Хӑйне тнскеррӗн улталанӑ  ҫын- 
нах качча тухма та килӗшет. Сӑлтавӗ, паллах, кунта хӗрарӑм  
чунӗ ҫемҫелӗхӗнче — ҫынна хавӑрт шанма, ӗненме пултарнин- 
че ҫеҫ мар. Унӑн тӗттёмлӗхӗнче те, социаллӑ-политикӑлла 
тавракурамӗпе культури ансӑрлӑхӗнче те.
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Ю лашкинчен — сю ж етӑн виҫҫӗмӗш тапхӑрӗ. Ку вӑл хӗр- 
а р ӑ м ,  хӑйӗн чӑн, таса  упӑшкине, тыткӑнран аманса та тем 
т ӗ р л ӗ  асапланса таврӑннӑ ҫынна, «ӑнланманни», йышӑнман- 
яи.

Унччен литературоведсем (М. Сироткин, Н. Павлов т. ыт. 
т е )  Елюк хӑйӗн упӑшки патне таврӑнманнине унӑн вӑтанчӑк- 
л ӑх ӗп е  е пуринчен те хӑранипе, чнркӳ йӑлисемпе патрнархал- 
л ӑ  йӗркесепе ним ӳпкевсӗр, хирӗҫмесӗр пӑхӑнма хӑнӑхнипе 
ӑнлантарнӑ. Анчах чӑннипе мӗн пулса иртет-ха драм ӑн  юлаш- 
•ки сценниче? В. Егоров критик-литсратуровед тӗпчесе пӗлнӗ 
тӑрӑх , Елю кӑн кашни сӑмахӗ кунта сипетпе психологи тӗлӗ- 
шӗнчен тарӑн  пӗлтерӗшлӗ. «Пьесӑн чи драм атизм лӑ пайӗ — 
толашки курӑну. Кунта подтекст — пытарӑнчӑк шухӑш ну- 
м а й » 17, — тет вӑл.

Критик, пӗтӗмӗшпе илсен, хӗрарӑмӑн  суранланнӑ чӗринче 
мӗн пулҫа иртнине лайӑх  ӗнентерсе уҫса парать: «Ванюк кнл- 
•се кӗрсенех, Елюк ун еннелле хӑй те сисмесӗр пӗр утӑм тӑ- 
вать  те вӑйӗ пӗтннпе халран  кайса ӳкме тӑрать. Кунта — тӗ- 
лӗн и и  те, савӑнни те, хӑй кихҫан тӳрлетейми йӑнӑш туса ху- 
нине сасартӑк  ӑнланса илни те. Ҫ авӑнпа вӑл мӑш ӑрӗ енне 
ы ткӑнасран  хӑйне хӑй тытса чарать»18. Анчах Ванюк, хӑйне 
вилнё тесе сӑм ах сарса арӑмне путсӗррӗн улталанине пӗлмен- 
■скер, малтан тӳрех Ҫтаппана, паллӑ пусмӑрҫа, ай ӑп лам а ты- 
тӑнать , унтан арӑмне те -*• сипет-несӗп енчен ҫирӗплӗх ҫуккн- 
шӗн, кулака укҫашӑн сутӑнна тесе. Анчах Ҫтаппан, Елюка 
хӳтӗлесе, ӑна эпӗ «сутӑн нлмен», тет, вӑл хӑй ирӗкӗпе, «мана 
савса  качча пырать», тет. Ҫтаппанӑн ҫак сӑмахӗ Ванюка чё- 
ринченех тивертет. Вӑл вара тыткӑнри, выҫлӑхрн чн йывӑр 
кунсене аса илет, «пысак ҫунат ӳстерсе», хӑйӗн юратнӑ 
а р ӑ м ӗ  патне вӗҫсе килме ӗмӗтленни ҫинчен каласа  парать. 
«Эпӗ санран пӗр виҫӗ сӑмах та пулин илтме тивӗҫлӗ пуле те 
с е  шаннӑччӗ*, — тет. Ку вӑл ҫакна пӗлтерст: упӑшки хӑйӗн 
ар ӑм н е  улталан ӑш ӑн  ҫеҫ мар, унӑн этемлс хӗрхенӳ туйӑмё 
•ҫуккишӗн те ӳпкелет. Елюк ҫакна хирсҫ акӑ мӗн калать: «Эх, 
телейсёр Ванюк. Эпё те сана нумай кӗтрӗм. Анчах турӑ тепӗр 
тӗслё ҫырнӑ. Эпӗ ӗнтӗ тин сан пата пырсан та хам телсе ту- 
лас  ҫук. К аярах  пултӑн. Чӑннипе каласан , эпӗ сана хӗрхене- 
тӗп. Сут тӑвас тетӗн пулсан, сут ту — санӑн ирёк». Ҫ ак сӑмах- 
сеиче Елюк хӑй йӑнӑшнине, айапне туиса илни уҫҫӑнах пала-
рать. .

«...Ҫут тёнчере малашне те кун курассишён. ҫӗр ҫинчн пурнӑҫшан вал 
хӑн чысне вараланӑ, тивӗҫне ҫухатнӑ, юратман ҫынпа пёрлешсе, сӳне пуҫ- 
ланӑ кӑмӑл-сипетне хирӗҫле ӗҫ тунй, таса ю ратӑва чыс-сумран кӑларнӑ... 
Ba^i Ванюк сучӗпе ним хӗрхенмесӗр хайне суд тавать»1». Анчах упӑшки. 
тахҫан Ҫтаппан тӳрккес хатланиа свер, арамнс пӑхӑнма ҫеҫ хуш ать. Ун-

17 Валер'ий Егоров. Вӑхӑт ийтнипе. Ш упашкар, 1989. 36 с.
'® Ҫавӑнтах. 37 с.
'* Ҫавӑнтах.
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тан ним сӑмахсӑр ӑна хӑй патнс таврӑнма ыйтать. Ҫакна пурнӑҫламашкӑге 
Елюк пултараймасть ӗнтӗ. Ванюк халӗ те вӑл хӑй прӗкӗпе Ҫтаппана качча 
юратса тухни пирки нккӗленст. Ана ултавпа ирӗксӗрлетнӗ тесе шутлать. 
Ҫакӑн пнркн ыйтсан, Елюк: «Ю ратса...»— тет.

П аллах , ӑслӑ вулакан ҫак сӑмахӑн шалти пӗлтерӗшне, хӑру- 
шӑ тӗрӗсмарлахне ӑнланать. В. Егоров ҫак  сӑмах пӗлтерӗш- 
не тӗрёсех тӳрлетет: Елюка, чӑн та, «сутӑн илмен», мӑш кӑл- 
ласа  ирӗксӗрлемен — вӑл пӗлмен-ҫке-ха ҫак  исторне тӗппн- 
йӗрёпе, Ҫтаппанпа й ӑ с к а р ’ уншӑн мӗнле «суту-илӳ» тунисене. 
Ҫапах та, паллах, юратса тухмасть вӑл Ҫтаппана качча. Хӗр- 
арӑм  ҫакна Ванюк хӑвӑртрах  ҫумран хӑптӑр, асапа ан тӑстӑр  
тесе ҫеҫ калать. Анчах самах вёҫерӗннӗ... Ку вӑл, чӑнах, чӗре* 
рен тӗллесе пенипе пӗрех. Ванюк кӑкарне ярса тытать...

Вара вӑл, кулак  умӗнче ухмаха тӑрса юлас марччӗ тесе,. 
хӑйён арҫын чысне юлашкп майпа та пулин сыхласа хӑвар м а  
пикенет. Анчах унӑн ннкекӗ — упӑшка тивӗҫне вӑл ытла ан- 
сӑррӑн, эгоистла ӑнланни. Ванюк Елюкран намӑс туй пӗркен- 
чӗкне сирсе ывӑтма ыйтать: «Санпа венчетре тӑнӑ упӑш ку, 
Ванюк, эпӗ сана калатӑп: хывса пӑрах халех ҫакӑ йӗрӗнчӗке, 
ай эпӗ хам тытса ҫурса пӑрахасса кӗтетӗн-и?» Анчах Е л ю к  
ӑна пӑхӑнмасть: «Чарӑн, Ванюк! Эпӗ тин санӑн арӑм у  мар. 
Мӗн тӑвас тениие ту». Елюк ёнтӗ упӑшки патне таврӑнм а пул
тараймасть, «турра ӗненнипе, чиркӳ йалиичен хӑранипе мар, 
«тура ҫырни» тени кунта пурнӑҫ неркн тӳрлетеймн пӑсӑлса 
пӗтнине ҫеҫ пӗлтерет. Мӗншӗн тесен Елюк ӑнланчё: вӑл йӑ- 
нӑш туна, уншан ӑна упӑшкн ннхҫан та каҫармӗ. Унчченхн 
телейне — шалти чун канаҫне те никам та тавӑрай.мӗ. У рӑхла  
каласан, Елюк нихҫан та хӑйне тӳрӗ ҫын пек, сипет-несӗп тӗ- 
лӗшӗнчен ирёккӗн те ҫирӗппӗн тытма пултараймӗ хӑйне текех.

Кӗҫех вара драмӑн юлашки, трагпкӑлла  вӗҫӗ пулса нртет. 
Ванюк тепӗр хут хыттан ыйтсан («Ю лашкн хут калатӑп  эпе 
сана»... — упӑшки куҫкӗрет хӗсӗрдени мар-и ку?), Елюк^ 
хӑйне шалтан нрӗккӗн туйма пуҫланӑскер, хӑйӗн никама та  
пӑхӑнманлӑхне хӳтёлесе, ҫапла хыттӑн тавӑрать: «Таврӑнмас- 
тап! Акӑ... на!.. Ку сан ҫумна ҫыхнӑ сӑичӑр! М ана вӑл урӑ.ч 
кирлё мар! (Ҫӗррнне хывса перет)». Ванюкӗ вара, хӑйӗн ҫил- 
лине тытса чараймасӑр  (хӑй шухӑшӗпе, ун чысне пнтех т е  
тискеррён таптанине халех чарас тесе)... арӑмне пӑш алпа пе
рет: «Вил апла пулсассӑн!.. (Персе пӑрахать)» . «Ю лаш кинчек 
вӑл хӑйӗн пурнӑҫне хӑех татса пама пултаракан вӑй тупать— 
упӑшкине кӑш кӑрнӑ сӑмахсем унӑн хайне пеме хушнӑ пек 
янӑраса  каяҫҫӗ»,20 — ӑнлантарать  В. Канюков. «Иккӗшин те 
сӑнчӑр: Ҫтаппанӗ укҫапа илӗртсе канлӗ ырлӑх, ним хуйхи- 
суйхисӗр пурнӑҫ сӗнет... Сӑнчӑрӗ ун — хӗрарӑма аскӑн х ӑр х ӑм

20 Канюков В. Я. Асӑнна ӗҫ. С. 110.
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тзырӑнне хуракан арҫыннӑн ылтӑн сӑнчӑрӗ.  Ванюкӑн та сан- 
чар ах  — ҫын ӑс-хакӑлне тӑл лакан  ҫемьери чуралӑх сӑнчӑрӗ.  
Елюка ннмле сӑнчӑр та кирлӗ мар: тӗн вӗрентӗвне, чиркӳ 
хушнине пӑхӑнмасӑр,  вӑл сӑнчӑра татать  — венчет тунӑ чух 
пачӑшкӑ  тӑхӑнтарнӑ ҫӗрре хывса перет»21, — пӗтӗмлетет 
В. Егоров.

Елюкӑн ирӗклӗхӗпе пӑхӑнманлӑхӗ пирки тӗпчевҫӗсем к а 
л а н а  шухӑшпа килӗшсе, В. Егоров ӑна тӗрӗсрех тишкерсе ӑн- 
лантарать.

Ҫапла,  Ф Павлов драматургийёнче чӑваш литературин 
психологилле реали.тмӗ тарӑнланать:  писатель этем чун-чёрин 
вӑрттӑн енӗсене, характерӑн кӑткӑс  та хнрӗҫӳллӗ аталанӑвне  
уҫса  парать.  Ҫавна май ҫынсен пурнӑҫӗнчи кӗтмен ҫӗртен пек 
сиксе тухакан пӑтӑрмахсемпе шалти пысӑк инкекӗсене катар- 
тать.  Ҫак сӑлтавсене пула чӑваш драматургнйӗ характер ко- 
медийепе психологилле др ам а  жанрӗсемпе пуянланнӑ та ӗнтё.


